Nieuw groeiprogramma Scaling-Up gericht op groeiende
technologiebedrijven
Amsterdam/Bilthoven, 12 oktober 2015 – Spark Entrepreneurs Education start in samenwerking met
Value Creation Capital een accelerator programma voor groeiende technologiebedrijven. Dit
programma “Scaling Up Tech Companies” start vanaf 8 januari 2016.
Groeiende technologiebedrijven
Het programma richt zich op technologiebedrijven, waaronder softwarebedrijven, die reeds de start-up
fase zijn ontgroeit en al omzet hebben. “Uit veel onderzoeken blijkt dat het laten groeien van een
bedrijf een lastig proces is en dat maar weinig bedrijven daarin succesvol zijn. Het laten schalen van
je bedrijf is een vak apart. ‘We zien in de praktijk dat veel ondernemers een klankbord missen en
steeds onnodig opnieuw het wiel uitvinden’, aldus Pieter van Osch, directeur van Spark. ‘Scaling Up
Tech Companies’ helpt ondernemers met onder meer met de best practices om de volgende groeistap
te maken. Het programma richt zich op ambitieuze en veelbelovende ondernemers en CEO’s samen
met hun managementteam.
Post Start-up
‘Scaling Up Tech Companies’ is een jaarprogramma om duurzame groei te realiseren na de start-up
fase. “Daarmee is Scaling Up een vervolg op de diverse incubator programma’s zoals Rockstart en
Startupbootcamp, die zich op start-ups richten, aldus Ronald Wissink, Managing Partner van Value
Creation Capital. “Bij ‘Scaling Up Tech Companies’ werk je gedurende een jaar tijdens tien
bijeenkomsten samen met je managementteam echt aan je bedrijf. Gewapend met de best practices,
structuur en voorzien van praktische tools kun je fors meters maken. Je leert samen met en door
andere ondernemers en hun teams. Na elke sessie kun je het geleerde direct in praktijk brengen.”
Scaling Up
Bij ‘Scaling Up Tech Companies’ wordt gewerkt met de Rockefeller Habits, de beproefde methodiek
van Verne Harnish, waarmee je groei initieert en begeleidt. Het is een praktische methode om van
lange termijn strategie te komen tot wat de organisatie het komende kwartaal moet doen en daar alle
medewerkers bij aan te laten haken. De methode combineert effectiviteit (met de goede mensen op
de goede plek de goede dingen doen) met efficiëntie (dingen goed doen).
Spark werkt in het programma samen met technologie-investeerder Value Creation Capital, die haar
methodologie en best practices voor succesvol groeien inbrengt. Daarnaast zullen ook diverse
technologie-ondernemers, die groeitrajecten succesvol afgelegd hebben, bijdragen aan het
programma.
Deelname
Bedrijven nemen deel met hun managementteam, minimaal twee en maximaal vijf
personen in één team. Voorafgaand aan deelname vindt een intake-procedure plaats. De eerste
sessie vindt plaats op 8 januari 2016. Teams nemen deel gedurende 12 maanden. Aanmelden via
http://sparkeducation.nl/scaling-up-tech-companies/
Over Spark Entrepreneurs Education
Spark Entrepreneurs Education is een initiatief van drie Nederlandse ondernemers: Kees de Jong,
Paul van Katwijk en Pieter van Osch. Sinds 2008 ondersteunen zij bedrijven en hun ondernemers om
te groeien tot hun volle potentieel met praktische tools, ervaren experts en waardevolle inspiratie.
Kern van de ondersteuning zijn de Rockefeller Habits, de beproefde methodiek van Verne Harnish.
Spark kent inmiddels een tiental programma’s waarin ondernemend Nederland wordt opgeleid en
begeleid.

Over Value Creation Capital
Value Creation Capital gevestigd in Bilthoven is investeerder in jonge technologiebedrijven op het
gebied van IT (software en managed services) en High-Tech. Afgelopen 10 jaar is in meer dan 20
bedrijven geïnvesteerd en zijn 7 succesvolle exits gerealiseerd. Naast het verstrekken van kapitaal
worden technologiebedrijven actief ondersteund bij hun groei. Op basis van haar ervaring en best
practices is een eigen methodologie ontwikkeld om technologiebedrijven te laten groeien.
Value Creation Capital werkt met ervaren operating partners uit de relevante markten die indien nodig
het management van de groeibedrijven kunnen versterken waardoor een grotere voorspelbaarheid
ontstaat bij de realisatie van de groeiplannen.
Meer informatie:
Pieter van Osch, mobiel 06 55 394 395, pieter@sparkeducation.nl

